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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi 
pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden 
muiden lakien muuttamisesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on perehtynyt viiteasiakirjassa 
tarkoitettuihin esitysluonnoksiin ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Esitys laiksi pelastuslain muuttamisesta:

- voimaantulosäännöksissä mainitaan 1.1.2019 voimaan tulevaksi 36 §:n 2 
momentin 15 kohta, jolla tarkoitetaan ilmeisesti kuitenkin 46 §:n vastaavaa
kohtaa.

- voimaantulosäännöksissä mainitaan 1.1.2019 voimaan tulevaksi 111 a §, jonka 
mukaan ”Aluehallintovirasto ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta 
ulottuu usean kunnan alueelle”. Lakiluonnoksessa pelastuslain väliaikaisesta 
muuttamisesta vastaavassa 111 a §:n kohdassa aluehallintoviraston kohdalla 
mainitaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

o Aluehallintovirasto esittää, että siirtymäkauden aikana tehtävät osoitetaan 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille niiden ollessa 
ympäristövahinkojen osalta keskeisemmässä roolissa tämän tehtävän 
osalta

- väestönsuojarakentamiseen esitettyjen muutosten osalta Aluehallintovirasto 
toteaa, että väestönsuojien rakentaminen tai rakentamatta jättäminen on 
perusteltava väestönsuojelutarpeen perusteella. Väestönsuojia on oltava 
Suomessa niin paljon kuin ulkoiset uhkat edellyttävät, ja niiden sijoittelu pitää 
määrittää suojattavan väestön sijainnin perusteella. Esitetty muutos ei saa 
vaikuttaa väestönsuojelua tarvitsevien epätasa-arvoiseen kohteluun.

- öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan esitettyihin muutoksiin 
Aluehallintovirastolla ei ole muutosesityksiä. Aluehallintovirasto huomauttaa 
kuitenkin, että asiakirjoissa ei ole merkittävästi mainintoja tehtävään liittyvästä 
puolustusvoimien suorittamista tehtävistä. Oletuksena on siis, että lain 
muutoksella ei vaikuteta puolustusvoimien tähän asiakokonaisuuteen vaikuttaviin 
tehtäviin.
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Esitys Pelastusopistosta annetun lain 2§:n muuttamisesta:

- Aluehallintovirasto toteaa, että uuteen 3. momentin kohtaan 1 tulee kirjoittaa 
yksinomaan, että ”Pelastusopisto vastaa alueellisten maanpuolustuskurssien 
järjestämisestä. ” 

o Perustelu: Kyseinen tapa ilmaista alueellisten maanpuolustuskurssien 
järjestämisvastuu on siten sama kuin nykyisessäkin lainsäädännössä 
(896/2009, Laki aluehallintovirastoista). Lausunnolla olevasta 
luonnoksesta ei erikseen ilmene syytä, miksi ilmaisu pitäisi muuttaa
nykyisestä muodostaan. Lisäksi huomautetaan, että maakuntien rooli 
alueellisten maanpuolustuskurssien toteuttamisessa on syytä olla vahva 
alueellisen ja valtakunnallisen yhteyden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

- Aluehallintovirasto toteaa, että uuteen 3. momentin kohtaan 2 tulee kirjoittaa, että 
”Pelastusopisto vastaa ylimaakunnallisten valmiusharjoitusten järjestämisestä 
yhteistyössä maakuntien kanssa.”

o Korjatulla ilmaisulla ”ylimaakunnallisten” ilmaisun ”maakuntien yhteisten” 
sijaan, haetaan selkeyttä maakunnallisten ja ylimaakunnallisten 
valmiusharjoitusten välille. Ylimaakunnallisilla Pelastusopiston 
järjestämisvastuulla olevilla valmiusharjoituksilla pystytään testaamaan ja 
kohottamaan valmiutta yhteisillä teemoilla koko Suomessa ja valmiuden 
tason arviointi on mahdollista. Maakuntien voimakas osallisuus myös 
Pelastusopiston vastuulla olevien valmiusharjoitusten järjestämisessä on 
olennaisen tärkeää.

o Korjatulla ilmaisulla ”valmiusharjoitusten” ilmaisun ”valmius- ja 
häiriötilanneharjoitusten” sijaan, haetaan selkeyttä valmiusharjoitusten 
järjestämiseen. Häiriötilanneharjoitus-sana ei ole vakiintunut käyttöön ja 
on siksi epätarkka. Valmiusharjoituksella puolestaan tarkoitetaan 
kokonaisturvallisuuden sanaston mukaan harjoitusta, jossa testataan 
valmiussuunnitelmia ja organisaatioiden toimintaa mahdollisissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 
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